INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1
TEMAT: STRUKTURA WYROBU
Zadania do wykonania:
1. Zdefiniować materiały
2. Zdefiniować detale, podzespoły, zespoły, ... i wyrób gotowy
3. Przedstawić rozwinięcie konstrukcyjne wyrobu na ekranie monitora
Aby zdefiniować materiały należy wybrać blok PLANOWANIE PRODUKCJI:

Następnie w menu TPP należy wybrać opcję TOWARY a następnie TABELA:

1

Wyświetli się lista materiałów i towarów już zdefiniowanych.
 Aby skasować pozycję należy ją wybrać klawiszami strzałek i użyć klawisza „-” (minus) z
klawiatury numerycznej (po prawej stronie).
 Aby dodać nową pozycję należy użyć klawisza „+” (plus) z klawiatury numerycznej (po prawej
stronie).
Podczas dodawania nowego materiału powinny być wypełnione pola:
 KOD – numeryczny kod materiału
 NAZWA – nazwa materiału
 J.m. – jednostka miary (materiały w kg; detale, podzespoły itp. w szt.)
 KALKULACJA CEN – cena 1 kg materiału (np. 2,15 zł/kg)

Po dodaniu wszystkich materiałów należy zdefiniować wyroby zaczynając od detali. W tym celu należy z menu
TPP wybrać opcję PRODUKTY a następnie TABELA.

2

Za pomocą klawisza „+” (klawiatura numeryczna) dodajemy detal. Wypełniamy pola KOD, NAZWA i
wchodzimy w opcję STRUKTURA

Teraz wciskamy ponownie „+” i pojawi się formatka do zdefiniowania składnika z którego składa się detal.
Wybieramy typ składnika „materiał” i przechodzimy do pola KOD. Wtedy wciskamy klawisz funkcyjny F2
aby wybrać z listy odpowiedni, wcześniej wprowadzony materiał. Potem wypełniamy pole określające zużycie
brutto i wciskamy klawisz funkcyjny F10 (zapis).

3

Wychodzimy z zapisem ze wszystkich poprzednich okien. W taki sam sposób jak detale, definiujemy
podzespoły, zespoły aż do wyrobu gotowego. Różnica polega jedynie na tym, że W formatce DODAWANIE
SKŁADNIKA w sekcji „Typ składnika” wybieramy opcję „Produkt” (a nie Materiał) jako składowa
definiowanego wyrobu.

Ostatecznie uzyskujemy pełne rozwinięcie konstrukcyjne wyrobu. Dokonujemy tego wybierając kolejno:
 Menu TPP
 Produkty
 Tabela
 Wybieramy z listy wyrób finalny
 Z formatki POPRAWIANIE INFORMACJI O PRODUKCJIE wybieramy opcję STRUKTURA
Strukturę rozwijamy klawiszami strzałek (w górę, w dół i strzałka w prawo).
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